
  

 2 من 1صفحة   

 

 خدمة توسيع مجال ترخيص عالمة الجودة

 وصف الخدمة: 

خيها وترغب لمنتجاتعالمة الجودة  باستخدامهذه الخدمة للمنشأة الحاصلة عىل ترخيص  الهيئة تقدم عىل أن يكون  صبإضافة أصناف أو مقاسات أخرى للتر

ي  المنتج ضمن مجال مواصفة
 
خيص. ف  التر

 : المستفيدةالفئات 

خيص. بإضافة أصناف أو مقاسات أخرى لمنتجاتها وترغب عالمة الجودة  المنشآت الحاصلة عىل ترخيص باستخدام  للتر

 الخدمة: المدة الزمنية إلنجاز 

 للمنشأة. عند وجود زيارة ميدانية يوم عمل  70

 للمنشأة. يوم عمل عند عدم وجود زيارة ميدانية  30

خيص: صالحية   التر

خيص تبدأ من تاري    خ قرار توسيع مجال ة صالحية التر خيص فتر خيص المضاف له ي    وينتهي بنهاية تار  المضافةللمنتجات  التر  . المنتجاتخ التر

 الخدمة: تكلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البند م
 عدد المنتجات

 فأكت   - 21 20 - 16 15  -11 10 - 6 5 -1

1 
 )للهيئة(تكاليف تقديم الطلب 

خيص (  ) منح التر
 ريال 3000

2 
 المنح( )لجهةتكاليف دراسة الوثائق الفنية 

خيص  خيص  –) منح التر خيص ( –تجديد التر  توسيع مجال التر
 ريال 20000 ريال 17500 ريال 15000 ريال 12500

3 

ي 
 المنح( )لجهةتكاليف التدقيق المبدئ 

خيص  خيص تجديد  –) منح التر خيص ( –التر  توسيع مجال التر
 ريال 36000 ريال 30000 ريال 24000 ريال 18000

 ريال 30000 ريال 24000 ريال 18000 ريال 12000 ) لجهة المنح (تكاليف التدقيق الدوري 

4 
 )للهيئة(القرار  واتخاذ تكاليف لجان المراجعة 

خيص  خيص  –) منح التر خيص  –تجديد التر  (توسيع مجال التر
 ريال 12500 ريال 10000 ريال 7500

5 

 للهيئة(تجارية )عالمة  سنوات لكللمدة ثالث  االختياريةتكاليف صالحية استخدام عالمة الجودة للمنتجات 

خيص (  ) منح التر
 ريال 25000 ريال 20000

 )للهيئة(تكاليف صالحية استخدام العالمة للمنتجات لمدة ثالث سنوات لكل عالمة تجارية 

خيص (  )  تجديد التر
 ريال 15000

6 
 )للهيئة(لمدة ثالث سنوات لكل عالمة تجارية  اإللزاميةتكاليف صالحية استخدام عالمة الجودة للمنتجات 

خيص (  ) منح التر
 ريال 15000

 ) لجهة المنح (تكاليف السفر واإلقامة  7

ن  ن تذاكر السفر وإقامة المدققي  خيص أو المرخص لها( بتأمي  تقوم المنشأة )طالبة التر

: ويتم تصنيفها واحتسابها عىل النحو   التالي

 تذاكر السفر عىل الدرجة السياحية.  -1

 نجوم.  4فنادق ال تقل درجة تصنيفها عن  -2

تيبات السابقة سيتم إضافة  ي حالة قيام الهيئة بعمل جميع التر
% عىل قيمة 20وفن

 فواتت  التذاكر + اإلقامة

خيص أو المرخص لها( تكاليف إجراء  ) لجهة المنح ( االختباراتتكاليف  8 حَمل المنشأة )طالبة التر
ُ
 المطلوبة.  االختباراتت

 



  

 2 من 2صفحة   

 

 

 : متطلبات الحصول عىل الخدمة

خيص باستعمال عالمة  -1 خيص( مرفق: ) الجودة. تعبئة نموذج طلب الحصول عىل التر  نموذج طلب الحصول عىل التر

 (كتالوجبطاقة بيانات المنتج ) -2

 نتائج المراقبة الذاتية للمنتج -3

ي مجال المنتج ISO 17025تقرير اختبار للمنتج من مختتر معتمد وفق  -4
 
 ف

 جديدة. عالمة تجارية إذا كانت  شهادة تسجيل العالمة التجارية -5

ي تتطلب شهادة كفاءة الطاقة) العالقة(ذات  للمنتجات)الكفاءة بطاقات  -6
 (المنتجات التر

ي تتطلب الشارة الخليجيةا) العالقة(ذات  )للمنتجاتشارة المطابقة الخليجية  -7
 (لمنتجات التر

ي تتطلب ) العالقة(ذات  )للمنتجات IECEE شهادات  -8
 (IECEE(شهادات المنتجات التر

مت   الرقمي للمنتجات  -9
 )باركود(. التر

 الخدمة:  خطوات تنفيذ 

 المنشأة. الدخول عىل حساب  -1

خيص المراد توسيع  -2  مجاله. اختيار التر

 ". ترخيص عالمة الجودة  توسيع مجال" طلب اختيار العمليات أيقونة  ومن -3

وط  -4  واألحكام. الموافقة عىل الشر

خيص لها المطلوب اضافة المنتجات  -5 ي سبق التر
خيص لها فقط وعدم إضافة المنتجات التر  الطلب. وإرفاق المتطلبات وارسال التر

 للطلب. راسة الفنية تسدد المنشأة فاتورة الد -6

 للطلب. بالدراسة الفنية  تقوم الهيئة -7

 المنشأة. بالتواصل مع  إذا كانت متطلب للزيارة الميدانيةالهيئة تخطط  -8

 متطلب. إذا كانت دد المنشأة فاتورة الزيارة الميدانية تس -9

 وفحصها. دم المطابقة وسحب العينات والتدقيق والتأكد من عدم وجود حاالت عإذا كانت متطلب الزيارة الميدانية الهيئة تنفذ  -10

 المراجعة. تسدد المنشأة فاتورة أعمال لجنة  -11

 عدمه. تتحقق لجنة المراجعة من أعمال التدقيق واستيفاء متطلبات المنح والتوصية بالمنح من  -12

 بالمنح. يصدر القرار  -13

خيص. تسدد المنشأة فاتورة تكاليف  -14  التر

خيص -15   المنتجات. بعد إضافة  إصدار شهادة التر

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20IECEE.pdf

